
Ata da Assembleia Geral Ordinária – FARVO de 2018 

Data: 23/11/2018 a 30/11/2018 

Hora de início 21:00 23/11 – Hora de término 18:00 30/11 

Local de início ICAR e continuando virtualmente no egroups da farvo 

Participantes: Nuno (CATAVENTO), Pedro Paulo (ACASO), Marcelo Quintaes (ASBAR 5), James 
(NEREUS), José Luis (SUPER PIMPO V), Dalmo (SINERGIA), Renata Liu (MARISCO), Eduardo 
Harabedian (NATIVO), Marcio  (SGT. PEPPER), José Mello (AVATAR I), José Pinto (GALILEU V), 
Carlos Samuel (KYBYXU), Michael Poeschmann (SILENE 2). 

Item 1 da Pauta: Contas – 2018  
As contas já haviam sido apresentadas a todos, com a situação anterior a regata da Primavera.  
O saldo então era de 12750,58.  Na Regata da Primavera houve a despesa com o 
gerenciamento da regata por parte do Rafael e nosso saldo atual é de 12500,58.  As contas 
foram aprovadas. Nuno informa que os maiores custos serão realizados agora no final do ano 
devido a premiação do campeonato e estima que fique entre 5 e 6 mil reais.  O fechamento 
das contas será feito no início de janeiro após a premiação do campeonato. 

Item 2 da Pauta: Definição da Anuidade de 2019 
Nuno expões que no próximo ano não temos nenhum patrocínio decidido, então seremos nós 
mesmos os responsáveis por arcar com toda a despesa.  Entretanto como possivelmente 
abriremos o ano com um caixa alto girando em torno de 6 mil reais, Nuno propõe que a 
anuidade de 2018 seja de 600,00 dividida em duas parcelas de R$300,00.  Sendo a primeira 
parcela de R$300,00 paga até 1 de março, e a segunda paga até 1 de junho, a ser ratificada em 
reunião a ser realizada durante o primeiro semestre de 2019. 

Item 3 da Pauta: Calendário 2019 
A sugestão previamente apresentada foi aprovada.  A data da Regata do Colégio Naval ainda 
precisa ser ratificada pela organização do evento. 

Item 4 da Pauta: Regra APS 2019 
Foi aprovada a manutenção da mesma regra de 2018. 

Item 5 da Pauta: Campeonato RGS 
Foi decidido manter o mesmo padrão de 2018, ou seja: Foi decidido que em 2019 haverá 
campeonato também para a classe RGS.  Todo barco da Flotilha que correr na RGS participará 
também da APS, tanto no campeonato anual quanto regata a regata.  Adotaremos o mesmo 
modelo já adotado anteriormente quando na FARVO também havia campeonato IMS e ORC. 



Item 6 da Pauta: Regulamento do Campeonato 
A divisão de classes APS foi mantida para duas classes:  APS 1 e APS 2.  A premiação do 
campeonato e regata a regata será para Campeão, Vice e 3º colocado.  A divisão em APS 1 e 
APS 2 será a mesma que a de 2018. 

A RGS terá classe única. 

Item 7 da Pauta: Eleição do Capitão, da Comissão Técnica e do Conselho 
Fiscal 
Na falta de quaisquer chapas, foi decidido manter o capitão Nuno Pinhel, e a comissão técnica 
Pedro Figueiredo, Michael Poeschmann, James Lucas, José Mello e Nuno Pinhel, para o biênio 
2019-2020.  No biênio 2017-2018, não houve conselho fiscal,  mas para o biênio 2019-2020 
fica decidido que os membros da Comissão Técnica acumulam esta função.  

Item 8 da Pauta:  Assuntos Gerais 
Devido falta de representatividade da reunião, pela ausência dos associados, Nuno propõe que 
a reunião fique em aberto até 30/11 as 18 hs, aguardando aprovação / desaprovação dos 
associados, por email para o egroups da FARVO  (SOMENTE POR EMAIL).  Os que se 
manifestarem a favor ou contra o que foi decidido, terão presença virtual registrada nesta ata.  
Fica claro que se a maioria dos que se manifestarem for contrário ao que acima foi decidido 
nova Assembleia será marcada pela Comissão Técnica. 

 

Reunião teve inicio no horário marcado permanecendo aberta até 30/11/18 as 18hs. 

 

 

Nuno Pinhel 

Capitão da FARVO  


